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Hợp tác phòng chống săn bắt và buôn bán
động vật hoang dã trái phép (ngà voi và
sừng tê giác) tại châu Phi và châu Á
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Đối thoại song phương giữa Việt Nam và Mozambique về hợp tác phòng chống tội phạm động vật hoang dã, tháng 11 /2015
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MỤC ĐÍCH/MỤC TIÊU
Mục tiêu của dự án là tăng cường hợp tác đa ngành và xuyên lục địa trong công tác thực thi pháp luật nhằm đấu tranh với tình trạng
buôn bán trái phép ngà voi và sừng tê giác tại châu Phi và châu Á thông qua:
▪

Cải thiện và thực hiện khung kháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique trong đấu tranh chống buôn
bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép.

▪

Cung cấp thông tin về mạng lưới tội phạm ĐVHD hoạt động giữa châu Phi và châu Á nhằm hỗ trợ công tác điều tra, truy tố
và kết án (đặc biệt giữa Việt Nam và Mozambique).

▪

Lồng ghép nội dung liên quan đến phòng chống tội phạm ĐVHD vào chương trình đào tạo báo chí nhằm tăng cường hiệu
quả của truyền thông báo chí trong lĩnh vực này.

Tổ chức WCS bảo vệ các loài động vật và vùng hoang dã trên toàn thế giới qua nghiên
cứu khoa học, bảo tồn, giáo dục và khơi dậy giá trị của thiên nhiên đối với con người.
Với lịch sử 120 năm hình thành và phát triển, WCS đã đóng góp tích cực để đẩy mạnh
công tác bảo tồn động vật hoang dã trên toàn thế giới thông qua quan hệ đối tác với
chính phủ các quốc gia và cộng đồng địa phương. Hiện nay, WCS có văn phòng đại
diện tại gần 60 quốc gia trên toàn cầu và trụ sở chính tại New York, Mỹ.
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HOẠT ĐỘNG CHÍNH
▪

Hoàn thiện và ban hành Hiệp định tương trợ tư pháp (MLAT), Biên bản ghi nhớ (MOU) và các thỏa thuận khác về vấn đề
hình sự bao gồm cả tội phạm ĐVHD.

▪

Thực hiện trao đổi nhân viên, huấn luyện tại chỗ và điều phối liên ngành trong việc thực hiện MLAT, MOU và các thỏa
thuận khác giữa Văn phòng Tổng chưởng lý Mozambiqe và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

▪

Tổ chức các buổi tham luận dành cho các kiểm sát viên chủ chốt đến từ các “điểm nóng” về hỗ trợ pháp lý tại các tỉnh.

▪

Hỗ trợ cuộc họp tổng kết hàng năm giữa các đối tác Việt Nam và Mozambique nhằm đánh giá quá trình thực hiện MLAT,
MOU và các thỏa thuận khác.

▪

Thu thập thông tin về mạng lưới buôn bán ngà voi và sừng tê giác ở Việt Nam.

▪

Hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan thực thi pháp luật về việc quản lý các vụ án hình sự (ví dụ: nhận dạng loài, điều tra, truy tố
và kết án).

▪

Hỗ trợ công tác điều tra song song và chia sẻ thông tin giữa Việt Nam và Mozambique.

▪

Xây dựng tài liệu giảng dạy về nghiệp vụ điều tra báo chí liên quan đến buôn bán ĐVHD trái phép. Hỗ trợ lồng ghép tài
liệu này vào chương trình đào tạo ngoại khóa của Học viện báo chí và tuyên truyền.

▪

Duy trì hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đối với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN
▪

Hỗ trợ Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tìm
kiếm cơ hội đạt được các Hiệp định tương trợ tư pháp
với một số quốc gia khác, ví dụ như Angola, Kenya.

▪

Thực hiện quản lý vụ án hình sự và tổ chức các cuộc
họp đánh giá nhằm thúc đẩy thực thi pháp luật và các
thay đổi về chính sách.

▪

Tổ chức các cuộc gặp đánh giá liên cơ quan về hỗ trợ
pháp lý nhằm đấu tranh với tệ nạn buôn bán ĐVHD
trái pháp luật.

▪

Xây dựng mạng lưới và cung cấp các kỹ năng năng nâng
cao dành cho phóng viên điều tra về tội phạm ĐVHD.
Thúc đẩy sự tham gia của cơ quan thông tấn báo chí và
nhà báo nhằm giải quyết vấn đề buôn bán ĐVHD.

Thảo luận nhóm trong buổi đối thoại song phương giữa
Việt Nam và Mozambique về hợp tác phòng chống tội
phạm động vật hoang dã, tháng 11/2015
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ĐỐI TÁC CHÍNH
▪

Việt Nam.

Việt Nam:
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Mozambique.

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam.
▪

Mozambique:
Văn phòng Tổng chưởng lý Mozambique.

Thông tin liên hệ:
TỔ CHỨC WCS, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM
106, nhà D, số 3 Thành Công, Ba Đình

Tel: +84 24 3514 9750

https://vietnam.wcs.org/

Hà Nội

Fax: +84 24 3519 0383

Email: wcsvietnam@wcs.org

Giấy làm từ vật liệu tái chế

